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 و سفلی و علیا کاهان و بابالنگر و سرخ و نشیب و آباد عباس و اردنج و یام) یام دره مسیر  روستاههای تمامی 

 و آبروان و تیران و خیرآباد و داراب و آباد ملک و بسک و سیمان و آباد ابراهیم و گنبد گل و دزق و دربند

( دیوانگاه و آباد حسین و کوهدره و نوروزی

شهر پارک  و شوشتری بلوار و متری 16 خیابان و شرقی رضا امام بلوار چپ سمت مسیر

9 گروه

 پشت مسیر و شرقی رضا امام بلوار راست سمت مسیر و سجاد شهرک و غربی رضا امام بلوار راست سمت

اباد سلطان کشاورزی بانک

مشکان شهر کل
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خوشاب و جز رباط روستای
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 16 ساعت

18 تا

 تا 21 ساعت

22

 تا 22 ساعت
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1 شماره جدول

 برق مدیریت محترم مشترکین توجه قابل   

خوشاب شهرستان

 دما افزایش دلیل به توانیر شرکت اعالم به بنا

 تمام در برق مصرف افزایش آن تبع به و

نزوالت کاهش همچنین و مصرف های بخش

 نیروگاههای تولید میزان شدن کم و آسمانی

 در پراکنده های خاموشی کشور، آبی- برق

. شد خواهد اعمال مناطق از برخی

 برق مصرف مدیریت اینکه به توجه با ضمنا

 از سراسری صورت به کشور سطح در

 لذا گردد، می اعالم کشور برق کنترل مرکز

منظور به

 در کنترل، مرکز دستور به بنا شبکه، پایداری

 های خاموشی روستا و شهر نقاط از برخی

خواهد اعمال دقیقه 120 حداکثر و احتمالی

 مصرف مدیریت( 1 جدول مطابق که گردید

 برای )حومه و فیروزه شهرستان محدوده برق

.گردد می اعالم محترم شهروندان اطالع

 برای کنترل مرکز اعالم برابر فوق جدول

 طبق و برق جویی صرفه میزان حداکثر

در است بدیهی شده، تهیه بندی زمان برنامه

 برق مصرف در محترم مشترکین صورتیکه

 آدرس های خاموشی نمایند، جویی صرفه

.شد خواهد تعدیل نظر مورد های

 با شود می درخواست گرامی شهروندان از

 و درجه 25 روی گازی کولر دمای تنظیم

 کار محل و منزل در کند دور روی آبی کولر

و

 تامین استمرار امکان برق، مصرف مدیریت

 فراهم عزیز هموطنان همه برای را انرژی

.آورند

 زمان مدت در است خواهشمند : 1 تذکر

 تا شده، اعالم احتمالی بار اضطراری مدیریت

برقی تجهیزات سایر و آسانسور از ممکن حد

.نگردد استفاده حساس

 خاموشی زمان در است خواهشمند : 2 تذکر

 و اتفاقات و 121 مرکز با تماس از فوق های

خودداری برق مدیریت های شماره سایر

.بفرمایید

 بر که شبکه خواسته نا های خاموشی: 3 تذکر

 خارج دهد می رخ محیطی و جوی عوامل اثر

برنامه و است شده بینی پیش برنامه از

 دیسپاچینگ درخواست به توجه با اعالمی

. شد خواهد اجرا صورت هر در توزیع

 و ها خاموشی زمان از اطالع جهت :4 تذکر

 قطع زمان در وسایل به وارده خسارات ثبت

نصب را) من برق(من ایران اپلیکیشن ، برق

.نمائید

 محل آدرس به توجه با ابتدا:  محترم مشترکین

 را مربوطه گروه ( 2) ( جدول از خویش،

و روز ،( 1 ) جدول از سپس و مشخص

 تعیین مربوطه خاموشی احتمالی ساعت

.شد خواهد

2 گروه

 و نودهان و داخانه و عنبرستان و عنابستان و برقبان و کاشک روستاهای)آباد نصر تا کاشک روستای مسیر

(آباد حسن و نصرآباد و آباد یحیی و مطلب حاج کالته و آباد شم و خان شیر و چاهک
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